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Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Stamgegevens > Relaties > Relaties > 

Toekennen / opheffen status Geblokkeerd 

Het is nu ook mogelijk om externe documenten toe te voegen aan geblokkeerde relaties. 

(aanpassing 20170202518, versie 5.0, build 155) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Stamgegevens > Financieel 

Op het tabblad Gereedmelden van het dagboek Werkbonnen zijn de 

variabelen  <<InstallatieSoortOmschrijving>>/<<ISO>> toegevoegd aan het veld 

Paragraaftekst. 

Deze geeft de omschrijving van de installatiesoort van de installatie die gekoppeld is aan de 

betreffende werkbonparagraaf. 

(aanpassing 20170202173, versie 5.0, build 155) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Financieel > Verkoop > Verkoopfacturen 

> Digitaal factureren 

De 'Standaard bijlage' van de lay-out wordt nu ook in één PDF-document samengevoegd bij 

het aanmaken van een digitale factuur onder de voorwaarden dat: 

▪ Bij de Debiteur 'PDF samenvoegen' is aangevinkt. 

▪ De 'Standaard bijlage' een PDF betreft (anders wordt de standaardbijlage als bijlage aan de 

e-mail toegevoegd). 

De 'Bestand extra bijlage' die ingesteld staat op de relatierol, zal ook samengevoegd worden 

in de uiteindelijke PDF onder de voorwaarden dat: 

▪ Bij de Debiteur 'PDF samenvoegen' is aangevinkt. 

▪ De 'Bestand extra bijlage' een PDF betreft (anders wordt de 'Bestand extra bijlage' als bijlage 

aan de e-mail toegevoegd). 

(aanpassing 20170202244, versie 5.0, build 155) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Financieel > Inkoop > Inkoopfacturen > 

Inlezen inkoopfacturen 

Het veld 'Bestandsmap' is beschikbaar in het inkoopfactuurdagboek op het tabblad Import. 

Wanneer het veld is ingevuld (bestaande map gekozen), wordt deze map standaard 

gekozen/ingevuld in de dialoog bij de overige functie 'Inlezen inkoopfactuur'. 

(aanpassing 20170201750, versie 5.0, build 160) 
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Het koppelen van pakbonnen is aangepast. Nu wordt niet meer dan het aantal dat aanwezig is 

op de pakbonregel weggeschreven naar het aantal op de inkoopfactuurregel en er worden 

alleen pakbon(nen)-regels gekoppeld zolang er nog aantallen te verdelen zijn. Zodra alle 

aantallen zijn weggeschreven op inkoopboekregels, worden er geen pakbon(nen)-regels 

gekoppeld. 

Dit werkt overigens alleen indien: 

 Op de pakbonregel het aantal 'Nu ontvangen' is; 

 De pakbon niet gereed/historisch is; 

 Het 'Restant vervalt' op de pakbonregel op N staat.  

In alle andere gevallen zal gewoon het aantal 'Nu ontvangen' overgenomen worden.  

(aanpassing 20170203358, versie 5.0, build 180) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Werken > Orders 

De instelling 'Order afdrukken' bij het factureren van order(s) is vervangen door het nieuwe 

tabblad 'Order afdruk'. 

Op het tabblad 'Order afdruk' worden instellingen niet bewaard, dit ter voorkoming van 

onbewust grote printafdrukken. Op dit tabblad heeft men ook de beschikking over de 

instelling 'Documenten in één opdracht afdrukken'.  

(aanpassing 20150205211, versie 5.0, build 160) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Werken > Orders > Aflevergegevens 

Op het tabblad Aflevergegevens is het veld 'Afl. aanwezigheidpatroon' toegevoegd. Standaard 

staat dit veld uit, maar is te activeren via de veldkiezer.  

Dit veld toont het aanwezigheidspatroon van de afleverrelatie. Is het veld Afleverrelatie niet 

gevuld, dan zal het aanwezigheidspatroon van het veld Klant (indien gevuld) vanaf het 

tabblad Details worden overgenomen.  

(aanpassing 20150206865, versie 5.0, build 155) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Werken > Projecten > Projectendossier > 

Resultaat 

De kolom 'Nacalculatie op toeslag' is beschikbaar op het tabblad Resultaat van het 

Projectendossier. 

(aanpassing 20170202515, versie 5.0, build 165) 

In het Projectendossier zijn op het tabblad Resultaat in de kolom Onverwerkt nu ook de 

kosten met resultaat zichtbaar, naast de reeds getoonde opbrengsten. 

(aanpassing 20170203206, versie 5.0, build 165) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Werken > Contractbeheer 

Indien in Contractbeheer de rechter muisknopfunctie 'Tonen objectrelaties' wordt aangevinkt, 

wordt nu ook de debiteur van het object weergegeven. 

(aanpassing 20150207177, versie 5.0, build 160) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Werken > Calculaties 
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Bij Calculaties is de overige functie 'Wijzigen paragraaf aantal' toegevoegd. Dit wijzigen 

werkt alleen op historische calculaties. In de dialoog wordt een calculatieparagraaf van de 

geselecteerde calculatie opgegeven. Daaronder is een veld voor het aantal. De huidige waarde 

wordt standaard ingevuld. 

Bij uitvoeren van de functie wordt gecontroleerd of er al calculatieregels van de betreffende 

paragraaf of een onderliggende paragraaf aanwezig zijn. Dan wordt een waarschuwing 

gegeven om te voorkomen dat calculatieregels nog gewijzigd worden als ze al in de 

werkvoorbereiding zitten. 

In het logboek wordt een gewijzigd paragraafaantal genoteerd. 

(aanpassing 20170201973, versie 5.0, build 170) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Logistiek > Werkbonnen 

Bij aanwijzen met de muis op het Planscherm kan de benaming van de betreffende 

Planreferentie getoond worden in hinttekstvorm. 

Met de vinkinstelling 'Hintwindow van het planbord verbergen' op het tabblad Informatie van 

Instellingen kan de planreferentie hinttekst uitgeschakeld worden.  

(aanpassing 20170200862, versie 5.0, build 155) 

In het Planscherm zijn bij de Instellingen op het tabblad Medewerkers, selectieveld Label 

twee keuzes toegevoegd. 

 Roepnaam + code 

 Achternaam + roepnaam + code 

(aanpassing 20170201356, versie 5.0, build 160) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Logistiek > Werkbonnen > Werkbonnen 

Maatwerk, niet beschrijven. 

(aanpassing 20160206933, versie 5.0, build 160) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Logistiek > Werkbonnen > Werkbonnen 

> Versturen sms 

Bij de overige functie 'Versturen SMS' in werkbonnen is de omschrijving van de bloktijd 

beschikbaar om op te nemen in het sms-bericht. 

Hiervoor maakt men gebruik van de variabele <<BloktijdOmschrijving>> of <<BO>>. 

(aanpassing 20170204156, versie 5.0, build 205) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Logistiek > Uren 

In het dagboek Urenstaat is de instelling 'Werkbon eigenaar parafeerder' toegevoegd. Bij dit 

veld kan men kiezen uit Altijd of Nooit. Deze instelling is licentieafhankelijk (Paraferen). 

Indien Projectleider en Werkbon-eigenaar als parafeeroptie op Altijd staan, gaat de 

werkboneigenaar voor op de projectleider. Wanneer de werkboneigenaar is toegevoegd als 

parafeerder, zal de projectleider-eigenaar niet toegevoegd worden als parafeerder. 

(aanpassing 20170201755, versie 5.0, build 155) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Extra > Import > Artikelimport 
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De leveranciers E-T-A Benelux, Elektramat en Vekto zijn toegevoegd aan 2BA. 

Daarnaast is de leveranciersnaam van Overtoom gewijzigd in Manutan en is de GLN van 

leverancier Assa gewijzigd in Abloy. 

(aanpassing 20170203667, versie 4.7, build 237) 

Atrium > Atrium Kantoor > Menu > Extra > Beheer > Administraties > 

Verzendserver 

Op administratieniveau is op het tabblad Verzendserver bij het veld 'Naam afzender' de 

variabele <<MedewerkerVolledigeRoepnaam>>, verkort <<MVR>> beschikbaar. 

Het betreft hier de medewerker roepnaam + voorvoegsel + achternaam. 

(aanpassing 20170202265, versie 5.0, build 155) 

Atrium > Atrium Werkvloer > Menu > Logistiek > Werkbon > Werkbonnen > 

Invullen > Koudemiddelen 

Op het tabblad Koudemiddelen is duidelijker gemaakt of er gas de cilinder in- of uitgegaan is. 

Dit wordt gedaan op basis van het verschil tussen het begingewicht en het eindgewicht. 

Standaard is de waarde bij een retourcilinder 'Aantal, cilinder IN' en bij een gewone cilinder 

'Aantal, cilinder UIT'. 

(aanpassing 20170203652, versie 5.0, build 195) 
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